Schoolexamenbank vmbo

Een instrument om de kwaliteit van het schoolexamen te verhogen
Twee jaar geleden hebben groene vmbo-scholen Schoolexamenbank vmbo ontwikkeld.
Dit is een database die gevuld wordt met vragen en opdrachten die docenten kunnen
gebruiken voor het afnemen van de schoolexamens. Het groene profiel is al flink gevuld
en op dit moment zijn er speciaal daarvoor samengestelde redactieteams bezig met het
vullen van de overige negen profielen. Aan het woord is Connie den Boer. Connie is
docent Zorg & Welzijn op het Commanderij College in Gemert. Daarnaast is zij sinds juni
een dag in de week coördinator van de redactiegroep Zorg & Welzijn van
Schoolexamenbank vmbo.
“Het redactieteam Zorg & Welzijn bestaat uit een groep van vijf docenten uit het vmbo”, vertelt
Connie. “We zijn in eerste instantie gestart met vier docenten, maar het bleek zoveel werk te zijn dat
we om extra ondersteuning hebben gevraagd.” De redactiegroep heeft de opdracht om voor alle
keuzevakken binnen het profiel Zorg & Welzijn vragen en opdrachten te schrijven, zowel voor de
theorie- als voor de praktijktoetsen. De redactiegroep komt iedere maand fysiek bij elkaar en
halverwege de maand wordt er altijd vergaderd via Skype.
Cito
Connie: “In die vergaderingen verdelen we het werk en maken we de planning. Zodra er iets klaar is,
gaat dit eerst naar degene die ons ondersteunt vanuit Cito. Deze persoon geeft feedback en
vervolgens passen we de toetsitems weer aan. Ook deze gecorrigeerde versie gaat weer terug naar
Cito. Als een opdracht definitief klaar is, gaat het naar de eindredactie. Deze bestaat uit mensen van
de Rode Planeet. Dit is een organisatie die toetssystemen levert aan instellingen en zij maken het
verder technisch klaar. Uiteindelijk publiceren we het zelf op Schoolexamenbank.” De examens
kunnen vervolgens zowel op papier als digitaal worden afgenomen. De digitale examens kunnen zelfs
door het systeem worden nagekeken.
“Bij het schrijven van de opdrachten en vragen hebben we eerst gekeken wat er al was, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van de oude cito-items”, licht Connie toe. “Deze hebben we waar nodig
herschreven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor ieder keuzevak een goede inhoud is. Als dit
klaar is, richten we ons op de profielvakken.”
Voordelen
“Schoolexamenbank heeft als bijkomend voordeel dat het tijdwinst oplevert voor docenten”, zegt
Connie. “Maar daarvoor is het niet ontwikkeld. De scholen willen de kwaliteit van hun
schoolexaminering verbeteren, zeker met alle veranderingen binnen het vmbo. Schoolexamenbank
kan hen hierbij helpen. Doordat wij als redactieteams worden begeleid door Cito, kunnen we de
kwaliteit van Schoolexamenbank garanderen. Persoonlijk vind ik het heel leuk om zo nauw betrokken
te zijn bij dit hele proces, je leert er heel veel van. Ik merk ook dat ik veel kritischer kijk naar de
vraagstelling in toetsen, dit maakt dat de toetsen er uiteindelijk beter op worden.”

